
Dominique Turpin foi

renomeado presidente do

IMD até 2016. Especialista em

marketing e estratégia, Turpin

é membro do corpo docente do

IMD desde 1988. Nos últimos

20 anos, dirigiu alguns dos

mais importantes programas,

incluindo a melhor classificação

de MBA e o Programa de

Desenvolvimento para

Executivos (PED). Sob a

liderança de Turpin, o IMD foi

classificado em 1º lugar nos

Programas Abertos pelo Ranking

Financial Times, em 2012.

●

Como é a nova campanha
do Habib’s? Qual o
conceito foi utilizado?
Durante o ano de 2012 o Habib’s

desenvolveu um minucioso

projeto de branding, em

parceria com o GADLippincott —

consultoria de atuação local

e global em serviços de marca.

Foi um mergulho profundo nas

características, necessidades

e pontos a serem explorados.

O diagnóstico trouxe o novo

posicionamento da rede: “Muito

Mais do que Você Imagina”.

A nova campanha de Habib's,

criada pela Publicis Brasil com

o comercial intitulado “Musical”,

lança a Bib’sfiha de calabresa

e o minichurro de doce de leite,

e marca os 25 anos da rede

lançando o conceito “Habib’s

É Muito Mais”. Com veiculação

nacional, a primeira fase

começa com o filme "Musical"

e uma nova comunicação

visual nas 421 lojas espalhadas

por todo o Brasil.

Como foi a escolha do
ator Daniel Boaventura?
O Daniel Boaventura é o ator

mais requisitado e a voz

mais famosa nas montagens

brasileiras de grandes musicais

como “A Família Addams”,

“A Bela e a Fera”, “Vitor ou

Vitória”, “Chicago” e “My Fair

Lady”. Assim como o Habib's,

ele É Muito Mais, pois além

de ator, é cantor e músico.

E para surpreender o público,

não poderíamos escolher

alguém melhor para estrear

um comercial no qual os novos

produtos são anunciados com

muita música e dança, em

uma encenação que transita

da tarantella italiana ao tango

argentino Por una Cabeza.

Qual o plano de mídia?
O comercial está sendo veiculado

em TV aberta para todo o

Brasil. Como apoio à campanha,

teremos um enxoval completo

de materiais de ponto de venda,

como displays de gardanapeiras e

de balcão, móbiles, faixas, caixas

de LED, banners, tótens, paineis

de estacionamento e balcão

e faixas para fachadas. C.M
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A Batavo lança o primeiro anún-
cio em TV aberta do novo suco
da marca: Batavo Hidra. A pro-
paganda integra uma campa-
nha que contempla também
ações em mídias sociais e ativa-
ções em pontos de venda e em
espaços públicos, como praias
do litoral paulista.

“Além de apresentar o produ-
to, queremos reforçar os benefí-
cios do soro de leite, ingredien-
te rico em nutrientes e ideal pa-
ra o consumo de toda a famí-
lia”, disse a diretora de marke-
ting de lácteos da BRF, Luciane
Matiello. O filme traz um cená-
rio repleto de pessoas e objetos
que, no decorrer da cena, se
tornam dispensáveis: aviões,
bexigas, modelos, orquestra,
tambores, tudo desaparece,
deixando o foco apenas no pro-
duto. A intenção é mostrar que
o lançamento é tão surpreen-
dente e inovador que não são
necessários artefatos para apre-
sentá-lo.

“O produto está alinhado à
crescente demanda brasileira
por alimentos saudáveis e, con-
sequentemente, ao novo con-

ceito adotado pela marca, que
busca inspiração na natureza
para desenvolver e adequar o
seu portfólio”, explicou a exe-
cutiva.Rodado no deserto de
sal de Córdoba, na Argentina, o
filme mobilizou uma equipe de
380 pessoas, entre técnica e
elenco. A locação foi escolhida
porque a combinação do bran-
co e do céu representa muito
bem o vazio, dando destaque
apenas ao produto.

Para chegar ao conceito da
campanha, a marca encontrou
na biomimética, ciência que
procura aplicar soluções da na-
tureza ao cotidiano do homem,
a direção para o filme.

A Batavo também aposta em
ações como intervenções nas
redes sociais por meio da fanpa-
ge da marca e de um hotsite ex-
clusivo para o produto, além
de anúncios em jornais e revis-
tas de grande circulação. ■

Advil lança aplicativo para os 200 mil fãs

Perdigão faz ação
para Chester na TV

EMPRESAS

A Perdigão estreia hoje a

campanha do Chester com

ações de merchandising nos

programas Mais Você, Hoje em

Dia e Dia a Dia. A plataforma

inclui anúncio nas revistas

Caras, Contigo, Tititi e Veja SP;

publieditorial no encarte de

receitas da Revista Ana Maria;

e ainda ações no MSN e Google.

Ogilvy & Mather
assina filme da Dove

Dentro de casa

Insper oferece
curso de branding

Para celebrar o marco de 200 mil

fãs no Facebook, o analgésico

Advil ilustrará sua página de capa

com um mosaico de fotos de

pessoas que curtiram a fan page

desde o lançamento, que ocorreu

há sete meses. A imagem foi

criada por um aplicativo, que

será disponibilizado aos usuários

da rede social. Todos os fãs que

aceitarem o aplicativo também

poderão criar uma imagem exclusiva para a capa de sua página pessoal,

com as fotos do perfil das cem pessoas com quem mais se relacionam.

Fundador e presidente do Habib’s

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Renomeado presidente do IMD

Dove Men + Care lança na

sexta-feira uma campanha

divertida para promover sua

linha de produtos para cabelo.

O filme, que será veiculado

apenas na internet, demonstra

que a preocupação com os

fios também faz parte da

rotina masculina. A criação

foi da Ogilvy & Mather Brasil.

Com o objetivo de desenvolver

a visão estratégica aplicada

à gestão e à criação de marcas

fortes, o Insper oferece o curso

“Branding: Gestão Estratégica

de Marcas”. O programa tem

duração de 48 horas e destina-se

aos profissionais de marketing. As

aulas começam no dia 10 de abril.

Fotos: divulgação

Lançado em 1957 no Brasil, Omo tornou-se uma das
marcas mais lembradas pelos clientes. Omo foi uma das
primeiras embalagens fabricadas em papel cartão, por
iniciativa da Dixie Toga, que introduziu essa tecnologia
no país. A estratégia de lançamento foi cercada de
mistérios para despertar a curiosidade da população.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

17
É o número de agências que

estavam disputando a conta

publicitária da Caixa Econômica

Federal. Nesta semana, o Tribunal

de Contas da União suspendeu

a licitação promocional.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

DOMINIQUE TURPIN

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ALBERTO SARAIVA

Batavo promove campanha
para nova linha de sucos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Empresa, p. 25.




